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Voorzitter Erna Koeslag van het Platform 
BV Berkelland nam september 2016 het 
stokje over van Rinus Smet. Zij is naar 
eigen zeggen een echte doener en heeft 
zich tot doel gesteld het Platform vanuit 
een meer praktische werkwijze te leiden 
en te versterken. 2017 wordt een over-
gangsjaar. Haar eerste doel is het Plat-
form bestuurlijk gezien anders, breder te 
organiseren. Er zijn inmiddels vier project-
groepen gevormd die ieder een eigen aan-
dachtsgebied hebben, Bedrijvenparken 
(verbeteren vestigingsklimaat), Centrum, 
Evenementen en Toerisme (promotie van 
de vier kernen), Werkgelegenheid, Scho-
ling en bedrijf (werk en stage voor ieder-
een die wil werken) en Regio en Euregio 
(economische samenwerking buiten de 
eigen gemeente). Tezamen met de Econo-
mische Agenda van de gemeente moeten 
de inspanningen van de projectgroepen 
leiden tot een welvarende gemeente Ber-
kelland. “Voor de komende jaren is het 
van belang dat de rol van het platform na-
drukkelijker zichtbaar wordt. We moeten 
de vraag beantwoorden waar voor Ber-
kelland de toegevoegde waarde ligt. Ik zie 
mijn bijdrage vooral als uitdager, aanjager 
en verbinder. Gezamenlijk pakken we za-
ken aan die niet goed lopen en zetten we 
nieuwe zaken in gang die nodig zijn. Daar 
hoort ook het nieuwe Team EZ van de ge-
meente bij. Juist in het leggen van de ver-
bindingen en het in gang zetten van zaken 
zie ik de kracht en toegevoegde waarde 
voor het platform, voor Berkelland en uit-
eindelijk ook voor de gehele regio.”

2018 – 2020
Ook de financiering voor het Platform 
gaat veranderen. De eerste jaren werd 
het ondersteund door de gemeente, maar 
vanaf 2018 zal een nieuw ondernemers-
fonds een groot deel van de activiteiten 
van het Platform en de ondernemers-
verenigingen bekostigen. Het verleent 
het Platform niet alleen meer zelfstan-

digheid, maar het dwingt bovendien een 
grotere solidariteit onder alle onderne-
mers af. Het roept een halt toe aan de 
zogenaamde free riders, ondernemin-
gen die meeprofiteren van voorzienin-
gen, maar daar niet voor willen betalen.  

Het fonds bestaat uit een reclamebelas-
ting die namens de gemeente door het 
GBT, het Gemeentelijk Belastingkantoor 
Twente, geheven wordt en doorgesluisd 
naar de nieuw op te richten Stichting On-
dernemersfonds.  

In 2020 moet Berkelland een van de wel-
varendste gemeente van de Achterhoek 
zijn met een aantrekkelijk vestigingskli-
maat voor bedrijven. De bedrijvenpar-
ken zijn toekomstbestendig (duurzaam 
en energieneutraal) en de samenwerking 
tussen het bedrijfsleven en het Onderwijs 
leidt tot nieuwe ontwikkelingen en  nieu-
we werkgelegenheid.
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“Voor de komende jaren is 
het van belang dat de rol van 
het platform nadrukkelijker 

zichtbaar wordt”

In 2010 was het de opdracht aan de economische partijen in 
Berkelland om mee te gaan in de nieuwe maatschappelijke 
ontwikkelingen met betrekking tot flexibiliteit, innovatie en 
slagkracht.  Onder aanvoering van Rinus Smet, vicevoorzit-
ter van de Industriële Kring Berkelland, is toen in samenwer-
king met de gemeente het Platform BV Berkelland opgericht. 
Dit is een overkoepelend orgaan waarin het bedrijfsleven, de 
ondernemersverenigingen en de gemeente zitting hebben. 
Inmiddels, bijna zeven jaar later, zijn ook het Onderwijs en 
de LTO betrokken en is er een slagvaardige overleg- en orga-
nisatiestructuur ontstaan die tevens sparing partner voor de 
invulling van Economische Agenda van de gemeente is. Het 
motto is ‘Samenwerken in een welvarend Berkelland’.
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“Samen investeren in een 
welvarend Berkelland’’
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